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KYNTTILÄPAJA

Kokeneita mutta ei valmiita
Vietämme kynttiläpajalla juhlavuotta.
Jo 20 vuoden ajan olemme suunnitelleet ja
valmistaneet käsityönä uniikkeja taidekynttilöitä.
Aika on mennyt nopeasti ja matkaan on mahtunut
oppia niin yrittäjyydestä, perinteisestä suomalaisesta käsityötaidosta kuin kemianteollisuudestakin.

V

alitsemalla Maria Drockila Kynttiläpajan kynttilän, tuet
suomalaista työtä, tarkemmin sanottuna käsityötä.
Kaikki kynttilöidemme yksityiskohdat koristeet ja pintakuviot tehdään meillä käsin, eikä myymälästämme siksi löydy
kahta samanlaista kynttilää. Pyrimme toiminnassamme
omavaraisuuteen. Suunnittelemme itse jopa pajan tuotantolaitteet ja -välineet.
Käsityöläisen oppimme olemme kukin saaneet työtä
tekemällä, kynttiläntekijäntutkintoa kun ei voi Suomessa
suorittaa. Meillä uusi työntekijä kartuttaa tietonsa ja taitonsa
kokeneempien kisällinä. Koska tekijöillämme on hyvin erilaisia taustoja hortonomista hunajantuottajaan ja pukuompelijasta parturiin, hyödynnämme yrityksemme kehittämisessä moninaista osaamista.

Esimerkiksi Porissa olemme kymmenettä vuotta ja Joensuussa kahdeksatta. Kaiken kaikkiaan kynttiläpajalla on yli 50 000
kanta-asiakasta ympäri Suomen.

Kulunut 20 vuotta ei ole tehnyt meistä kynttiläpajalla
valmiita. Arvojemme mukaisen liiketoiminnan harjoittaminen kannattavasti tarjoaa edelleen loputtomasti haasteita.
Kehitämme jatkuvasti tuotantovälineitä ja -tiloja kuin myös
kynttilämallistoamme ja myymälöiden visuaalista ilmettä.
Henkilökunnan viihtyvyys ja brändin uudistuminen kulkevat
kaikessa mukana.

Marras–joulukuun vaihteessa kierrän kaikki kausimyymälämme Helsingin ja Rovaniemen, Joensuun ja Vaasan
välillä.

Minulta on kysytty viime aikoina, mitä kynttiläpaja on
20 vuoden kuluttua. Ehkä tehdas tai kansainvälinen
myymäläketju?
Luulen, että ei kumpaakaan, mutta en silti mene vannomaan.
Jos jotain olen yrittäjäurani aikana oppinut, niin sen, että
elämä yllättää – usein onneksi positiivisesti, koen.

Aina yrityksen perustamisesta lähtien on selvää, että toiminta tulee joskus myös loppumaan. Tavalla tai toisella. Joko
konkurssiin, kuolemaan, jatkajien puuttumiseen tai muusta
syystä. Tästä tosiasiasta käsin ajateltuna asetan tavoitteen
vuodelle 2038 seuraavasti: Jos Maria Drockila
Kynttilöidemme pääraaka-aine on saksalainen
on tuolloin edelleen olemassa,
parafiini, joka on näkemyksemme mukaan
“Tästä tosiasiasta Kynttiläpaja
haluaisin nähdä elävän yrityksen, joka tekee sitä
markkinoiden korkealaatuisinta. Suomessa
mitä osaa aina vain paremmin ja ihmisistä sekä
parafiinia ei valmisteta.
käsin ajateltuna
ympäristöstä huolehtien.
Parafiini on öljynjalostuksen sivutuotteena
asetan tavoitteen
Toivon, että olemme osanneet keskittyä
syntyvä raaka-aine, tavallaan jätemateriaali,
ydinosaamiseemme siten, että liiketoimintamme
joka ei voi saada ympäristömerkkiä. Kemian- vuodelle 2038 ...”
on entistä selvemmin arvojemme mukaista ja
teollisuudessa yritetään parhaillaan kehittää
kannattavaa. Toivon, että kynttilämallisto ja
sille korvaajaa, mutta toistaiseksi sellaista ei
myymälöiden visuualinen ilme yllättävät minut
valitettavasti ole. Kunnes voimme vaihtaa
tyylikkyydellään. Ajatuksissani näen valoisan suomalaisen patoiseen materiaaliin, ajattelen kynttilän polttamisen olevan
jan, joka on viihtyisä ja turvallinen työpaikka. Ihmiset voivat
kuitenkin ihan hyvä tapa hävittää aine, jota joka tapauksessa
hyvin ja sisältäpäin kumpuava hyvinvointi näkyy yrityksestä
syntyy niin kauan kun öljyä vielä käytetään.
myös ulospäin. Ehkä olemme ostaneet vähän metsää ja suoItse kynttilätuotannossamme ei juurikaan synny jätettä, sillä
jelleet sen.
lähes kaikki pakkausmateriaali kierrätetään ja kynttiläraakaaine hyödynnetään loppuun asti. Vaikka värit tai materiaalit
Viimeisen kolmen vuoden aikana olen siirtynyt kynttiläpaolisivat sekoittuneet, aines voidaan edelleen valaa ulkotuliksi.
jan johtamisesta syrjemmälle. Olen opiskellut terapeutiksi
ja mentoriksi ja työskentelen Porvoossa Villa Sylissä, omalla
Nykyään puhutaan paljon ekologisuudesta. Se on minusta
vastaanotollani. Otan vastaan niin yksityis- kuin yritysasiaktärkeää. Tärkeää on myös katsoa asioita kokonaisuuksina. Jos
kaitakin. Nautin työstäni rinnallakulkijana.
Etelä-Amerikassa sademetsästä raivatulla pellolla kasvatetaan
Kynttiläpajan operatiivisesta johtamisesta vastaa lähes 14
soijaa, josta valmistetaan Kiinassa vahakynttilä, joka sitten
vuotta pajalla työskennellyt Kristiina Lehtinen. Minun
myydään eurooppalaisen agentin kautta Suomessa ekoroolini on toimia henkilökunnan tukena, osallistua myyjien
kynttilänä, niin ympäristötietoinen kynttilänpolttaja toki
koulutukseen ja uusien kynttilämallistojen suunnitteluun.
ymmärtää, että parafiinista valmistettu suomalainen kynttilä
Oikea unelmatyö.
astelee sentään keveämmin hiilijalanjäljin.

Vuodesta 2001 olemme avanneet syksyisin kausimyymälöitä
ympäri Suomen, ensimmäinen niistä nousi aikanaan Kouvolaan. Tänä vuonna palvelemme ainakin 26 myymälässä ja
monilla paikkakunnilla meillä on jo vakiintunut asiakaskunta.

Jos satumme tapaamaan, niin
hymyillään.
Hyvää joulun odotusta,

KYNTTILÄPAJA
Pakaantie 1, 16300 Orimattila
puh 044 303 9017
orimattila@mariadrockila.fi

Yritysmyynti: puh 044 303 9014, toimisto@mariadrockila.fi

www.mariadrockila.fi

Tulemme luoksesi

Kausimyymälämme 2018*
Helsinki: Itis, Forum, Redi
Espoo: Iso Omena
Porvoo: Lundi
Kouvola: Veturi
Lahti: Trio, Karisma
Tuulos: Tuulonen
Hämeenlinna: Goodman
Tampere: Ratina
Jyväskylä: Seppä
Mikkeli: Stella
Joensuu: Iso Myy
Pori: Puuvilla
Kotka: Pasaati
Raisio: Mylly
Seinäjoki: Torikeskus
Vaasa: Rewell
Oulun seutu: Zeppelin
Rovaniemi: Revontuli
Tornio: Rajalla på Gränsen

Pajamyymälämme palvelee Sinua
Orimattilan Kehräämöllä ympäri
vuoden. Meillä voit myös seurata
taidokasta ja monivaiheista kaiverrettujen kynttilöiden valmistusta.
Kausimyymälämme avautuvat lokajoulukuussa ja sulkeutuvat tammikuun aikana.
Tarkistathan tarvittaessa aukioloajat
osoitteesta www.mariadrockila.fi
Voit myös ottaa yhteyttä toimistollemme Orimattilassa:
orimattila@mariadrockila.fi tai
p. 044-303 90 17.
Tavataan tunnelmoinnin merkeissä!
Lämpimin terveisin,
Kynttiläpajan väki

Shop in Shopit:

Lahjatavaraliike Pihapihlaja,
Kauppakeskus Tikkuri, Vantaa
Misteli Mikkolantie 2 ja kauppakeskus Elo,
Ylöjärvi

Welcome to the enchanting
world of candles!
Maria Drockila Candle Workshop
was founded in 1998. We manufacture and market traditional handmade design candles. By casting,
dipping and shaping using different
kinds of carving knives we create
unique candles.
Our main office and workshop is
situated in an old spinning mill in
Orimattila Southern Finland.
During winter season you will also
find our shops around Finland.
If you have any questions, please feel
free to contact us:
toimisto@mariadrockila.fi

Jälleenmyyjät:

Silkkitie, Nummela
Pyörnin kahvila, Lappi
Harjavallan Kirjakauppa, Harjavalta
Huittisten Satulinna, Huittinen
Kauttuan Kukkasiskot, Eura
Lahjaliiteri, Vaala
Ria sisustus, Nurmo
Iloinen Viivi, Siilinjärvi
Laaksojen maitokunta, Ylivieska
Keminmaan Kukka, Keminmaa
Sisustus Emilia, Lieksa
Kaijan Kukka, Ivalo

*

Listaan saattaa tulla muutoksia esitteen ilmestymisen
jälkeen. Suosittelemme tarkistamaan ajantasaiset tiedot
osoitteesta www.mariadrockila.fi

Maria Drockilan kynttiläpajan mallisto – Talvi 2018
Sydän keskikoko 20 €, paloaika 55h

Kukka pieni 17 €, keskikoko 20 €, iso 25 €, paloaika 35h / 55h / 75h

Lakatut

Pöytäkynttilät

Enkeli p: 17 €, i: 25 €

Kartio 16 €, 45h

Sulka pieni 17 €, iso 25 €, paloaika 35h / 75h

Sydän & Tulppaani p: 15 €, kk: 18 €, iso 20 €, paloaika 50h / 75h / 100h

Poro, Kuusi, Joutsen & Suomi pieni 15 €, keskikoko 18 €

Hortensiat

Kristallit

Udut

Kuviomunat

Lintu pieni 17 €, keskikoko 20 €, iso 25 €, paloaika 35h / 55h / 75h

Kristalli 15 €, paloaika 50h

Maalatut: Liuku, Nuoska & Kukka 18 €, 95h

Enkeli
p: 15 €

Hortensia pieni 15 €, iso 20 €, paloaika 25h / 65h

Valetut: Revontuli 16 €, 95h

Ulkotuli 12 €, 20 h
Sammuttaja
4,50 €

Lakattu pyöreä 15 €, 95h

Lakattu neliö 14 €, 30h

Ornamentti 14 €, paloaika 30h

Ruusunkukka
5,50 €, paloaika 5h

Metallilautaset
8 cm 3,50 €, 12 cm 5,50 €,
18 cm 7,50 €, 25 c: 9,50 €

Lakattu pallo pieni 12 €, iso 18 €, paloaika 25h / 45h

Klassikot

Kelluva!

Hohde pieni 17 €, iso 27 € paloaika 30h / 75h

Lyhty 38 €, 70h

Lampetti
6 €, 5h

Sydän
4 €, 5h

Tulitikut
0,50 €

Lasilautaset neliö & pyöreä
12 cm 3 €, 16 cm 5 €, 25 cm 9 €

Sinun oma mallisi?

Välke

Toimita kynttiläpiirroksesi Maria
Drockila Kynttiläpajalle Pakaantie 1,
16300 Orimattila – tai mihin tahansa
kausimyymäläämme ympäri Suomen.
Voit lähettää ideasi myös sähköisesti:
orimattila@mariadrockila.fi
Luomisen iloa!
Piirroksia otetaan vastaan vuoden 2018
loppuun asti.
Nimi:

_______________________
Sähköposti:

_______________________
Katuosoite:

Pieni 40,00 paloaika 75h
iso 85,00 paloaika 75h
valk/turkoosi,
valk/lila

_______________________
______________________________
Puhelin:
______________________________

Kynttiläpajan juhlavuosi inspiroi
tekijämme värikkäisiin uutuuksiin.
Jätä sinäkin kädenjälkesi tulevaan 2019
mallistoomme.
Tutustu kuvaston sivuilla pohjakynttilöiden muotoihin ja piirrä sitten
kynttilä, jonka olet aina mallistoomme
halunnut.
Paras ehdotus toteutetaan ja palkitaan
500 euron kynttilälahjakortilla.
Kilpailuun lähetettyjä piirroksia ei palauteta
ja ne jäävät kaikkine oikeuksineen Maria
Drockila Kynttiläpajan käyttöön.

Valon juhla soi
Kynttiläpajalla 13.12.
Tervetuloa
Lucian päivän
tunnelmalliseen
ilmaiskonserttiin Orimattilan
pajalle klo 18.
Esiintyjinä
Ninni Poijärvi ja
Tommi Kalenius.

Ninni Poijärvi

Välke on uniikeista uniikein
Ainutlaatuinen juhlavuoden
taidekynttilä Välke sisältää
Maria Drockila Kynttiläpajan 20 vuoden kokemuksen
kynttilöiden valmistuksesta
– ja myös 20 eri työvaihetta.
Myymälähenkilökuntamme saa
usein kuulla, että kynttiläpajan
tuotteita ei henno kauneutensa vuoksi polttaa. Onneksi
voimme aina muistuttaa, että
korkealaatuisesta raaka-aineesta
johtuen kynttilästä saa kyllä
nauttia todella kauan myös sitä
polttaessaan. Sama pätee juhlamalliimme
nimeltä
Välke.
Uniikeista
uniikein
taidekynttilä
saa maalauksellisen
ilmeensä
yksitellen

muotoilluista ja värjätyistä
elementeistään. Jokaista lehteä
ja kukkaa varten tarvitaan
kahta eri parafiinia ja huolellista
leikkausta. Työ on tarkkaa ja hidasta, mutta samalla tehokasta
ja vauhdikasta, koska materiaali
jähmettyy nopeasti.
Välkettä valmistetaan kahdessa
koossa, joista suuremmassa on
kaksi sydäntä. Väreiksi valitsimme yhdistelmät valkoinen/
turkoosi ja valkoinen/lila.
Kukissa on lisäksi myös ripaus
kultaa.
Kynttilää valmistetaan kummassakin värissä kaikkiaan vain
500 kappaletta.
Vähäinen määrä
liittyy mallin
suuritöisyyteen:
yhden kokonaisen työpäivän
aikana kynttiläpajalla ehditään
valmistaa vain
12 Välkettä.

Kuviomuna Vanamo
pieni 16,00
iso 24,00
valk./harmaa, valk./sin.,
valk./valk.

Uutuus

Siimes

Utu Kuusi
pieni 15,00
keskikoko 18,00
vihreä/valk.

Pöytäkynttilä Revontuli
16,00
vihr/valk, sin/valk, turk/valk, lila/valk,
pun/valk, harm/valk, rusk/valk

Utu Suomi
pieni 15,00
keskikoko 18,00
sini/valk.

Kuviomuna Kukka
pieni 17,00
keskikoko 20,00,
iso 25,00
turk, pun, valk, harm, sin, lila

Uutuus

Kuviomuna Lintu
pieni 17,00
keskikoko 20,00,
iso 25,00
turk, valk, harm, pun, sin

Uutuus

Uutuus

Uutta metsän ja veden väreissä
Utu Joutsen
pieni 15,00
keskikoko 18,00
sini/valk.

Utu Tulppaani
pieni 15,00
keskikoko 18,00
iso 20,00
valk/vihr, puna/vihr

Uutuus

Pöytäkynttilä Hortensia
pieni 15,00
iso 20,00
vihr/valk, sin/valk, lila/valk,
pun/valk

Uutuus

Pöytäkynttilä Kristalli
15,00
sin, harm, lila, turk, vihr, pun, burgundi

Luonnon varassa jo 20 vuotta
Sisustusvärit ja kynttilämallistot
elävät, mutta luonto pysyy.
Suomalainen maisema on ollut osa
suunnitteluamme aina siitä asti kun
19-vuotias Maria Drockila perusti
yrityksensä.

2008

Lumihiutaleet, marjat, kuuset,
linnut ja porot kaiverretaan kynttilöiden pinnoille yhä uudestaan,
sillä sekä asiakkaat että pajan
väki jakavat yhteisen rakkauden
kohteen. Tämä näkyi myös vuoden
2017 suunnittelukisassamme, johon lähetettyjä piirroksia hallitsivat
pohjoisen metsän aiheet.
Tuotantoon valittiin lopulta Joutsen, josta saimme luonnoksia pariltakymmeneltä eri tekijältä.
Liekö Suomi 100 -teema inspiroinnut kansallislintu laulujoutsenen
piirtäneitä?

Maria Drockila Kynttiläpaja 10 vuotta! Tasavuosia varten suunnitelimme huippusuosituksi nousseen valkoisen kuviomunan, jossa ruusujen väri oli kulta.

2018
2006
Havu, Poro ja Vilja (ylh.)
Nämä kuviot kaiverrettiin 12 vuotta sitten.
Vaikka punainen ja valkoinen ovat eniten
myytyjä värejämme, talvipäivän sininen on
sekin sävyttänyt monet kynttilät. Vuonna 2007
piirsimme raikkaita lumihiutaleita ja hankien
lomassa kohoavia pirttejä (vas.).
Sama värimaailma toistui kalakuvioisessa
Itämeri-kynttilässä, jolla kerättiin varoja Itämeren suojeluun yhdessä Suomen WWF:n kanssa.

Asiakkaiden ideoima

2000-luvun alussa kehitetty Utu valittiin
Joutsen-kynttilän pohjaksi. Udun kahdeksaan työvaiheeseen lisättiin vielä yksi:
linnun taustalle haluttiin syventävä väri.
Vuonna 2009 pajalla tartuttiin lintuteemaan pääsiäismielellä (alh.). Jokainen
mallistomme on sisältänyt paljon toivottuja lintu- ja kukka-aiheita.

2009

2010

2011

Kanta-asiakkaiden syystalvi
Kauden tyylikkäät tarjoukset kanta-asiakkaille

–jokaisesta 50 euron
ostoksesta 5 euron edun,
jonka voit hyödyntää
seuraavalla ostoskerralla
–kanta-asiakastarjouksia
kynttilöistä kuukausittain
–kutsuja vuosittaisiin
kanta-asiakasiltoihin ja
juhliin

Kuviomuna Enkeli
2 yhden hinnalla *
(Ovh. 17,00–25,00 €)

Lokakuu

Jäsenyys ei maksa mitään,
eikä velvoita mihinkään.
Voit hyödyntää kantaasiakaskorttiasi myös
kausimyymälöissämme
ympäri Suomen.
Shop in Shopeissa ja
jälleenmyyjillämme tarjoukset eivät sen sijaan ole
voimassa.

Marraskuu
Utu Sydän
2 yhden hinnalla *
(Ovh. 15,00–20,00 €)

Joulukuu
Lakattu pöytäkynttilä
2 yhden hinnalla *

* Tuotetta rajoitettu erä.

Myynnissä vain kantaasiakkaille, 1 setti/asiakas.
Tarjoamme edullisimman.

Kutsu

Kanta-asiakaspäivä 5.12 .

Etu kanta-asiakkaille Kynttiläpajalla ja kaikissa kausimyymälöissämme
(Tarjousta ei voi yhdistää muihin
tarjouksiin/etuihin. Tarjoamme
edullisimman.)

Onko yhteystietoihisi
tullut muutoksia?

Ilmoitathan meille:
orimattila@mariadrockila.
fi tai soita toimistollemme
044-303 90 17.

(Ovh. 15,00 €)

Osta 3 maksa 2

Kanta-asiakkaana saat:

Iltajuhla Kynttiläpajalla Orimattilassa
Yhteistä iltaa vietetään klo
18–21. Lisätietoa kantaasiakkaillemme lähempänä
ajankohtaa

Sydämellisesti tervetuloa!

Huom! Maria Drockila Oy ei
luovuta verkkokaupassa tai
kanta-asiakkaana antamianne yhteystietoja kolmansille
osapuolille (EU:n tietosuojaasetus, GDPR). Lähetämme
sähköisiä uutiskirjeitä noin
12 kertaa vuodessa ja paperisia noin kaksi kertaa vuodessa. Sähköisen uutiskirjeen
saadessasi voit halutessasi
klikata itsesi pois listalta tai
ilmoittaa asian sähköpostitse
orimattila@mariadrockila.fi.

Etkö ole vielä kantaasiakas?
Liittyessäsi saat lahjaksi
kellusydämen
(arvo 4,00 €)

Pöytäkynttilä Revontuli
16,00
harm/valk, vihr/valk, sin/valk,
turk/valk, lila/valk, pun/valk,
rusk/valk
Sammuttaja
4,50
hopea ja kulta

Kuura

Liuku
18,00
harm/valk ja valk

Kristalli 15,00
harm, sin, lila, turk,
vihr, pun, burgundi

Nuoska
18,00
harm/valk ja valk

Utu Poro
pieni 15,00, keskikoko 18,00
harm/valk.

Taianomaista hehkua
jokaisen sisustuksen
sävyihin sopien
Kuviomuna Sulka
pieni 17,00, iso 25,00
valk/kulta, sin/kulta, vaal.harmkulta,
tum.harm/kulta,
pun/kulta, lila/kulta,
turk/kulta

Kuviomuna Sydän
keskikoko 20,00
valk, harm,
pun, sin, vihr

Hohde
pieni 17,00
iso 27,00
valk, harm, pun

Uutuus
Kuviomuna Lintu
pieni 17,00
keskikoko 20,00,
iso 25,00
valk, harm, turk, pun, sin

Kartio
16,00
valk, v.harm,t.harm,
v.sin, t.sin, turk,
pun, burg

Lakattu Pallo
pieni 12,00
iso 18,00
harm, valk, lila,
kulta, pun

Kartio
iso 16,00
valk, v.harm,t.harm,
v.sin, t.sin, turk,
pun, burg

Aatto

Lakattu Pöytäkynttilä
15,00
pun/valk, kulta/valk
Ornamentti
14,00
pun, valk, kulta,
burgundi

(Alhaalla keskellä)
Utu Tulppaani
pieni 15,00
keskikoko 18,00
iso 20,00
valk/vihr, puna/vihr
Utu Sydän
pieni 15,00
keskikoko 18,00
iso 20,00
puna/valk

Ruusunkukka
5,50
punainen, valkoinen, kulta

Pöytäkynttilä Kristalli
15,00
pun, sin, harm,
lila, turk, vihr,
burgundi

Pöytäkynttilä Hortensia
pieni 15,00
iso 20,00
pun/valk, vihr/valk,
sin/valk, lila/valk

Kuviomuna Sydän
keskikoko 20,00
pun, valk, harm,
sin, vihr

Pöytäkynttilä Revontuli
16,00
pun/valk, vihr/valk,
sin/valk, turk/valk,
lila/valk, rusk/valk,
harm/valk

Kuviomuna Kukka
pieni 17,00
keskikoko 20,00,
iso 25,00
pun, turk, valk,
harm, sin, lila

Juhlapöydän
arvoinen
kattaus
kutsuu
lämmöllä

Lumoava lila, mausteena burgundi
(Alla)
Pöytäkynttilä Lakattu neliö
14,00
valk/kulta, valk/lila,
valk/burgundi

Kajo

Pöytäkynttilä Hortensia
pieni 15,00
iso 20,00
lila/valk, pun/valk, vihr/valk,
sin/valk
Pöytäkynttilä Kristalli
15,00
lila, pun, sin, harm,
turk, vihr,
burgundi

Lakattu Pallo
pieni 12,00
iso 18,00
lila, harm, valk,
kulta, pun

Utu Enkeli
pieni 15,00
valk/lila, valk/harm

Ulkotuli
12,00

Kuviomuna Sulka
pieni 17,00, iso 25,00
lila, sin, valk, vaal.harm, tum.harm, pun, turk.

Ole hyvä:
Juhlava etuseteli Sinulle
Maria Drockila Kynttiläpajan 20-vuotisjuhlavuonna
haluamme tarjota 20 % kertaedun ostoksistasi
Orimattilan Kynttiläpajalla tai missä tahansa
kausimyymälässämme ympäri Suomen.
Katso osoitteesta
www.mariadrockila.fi
milloin avaamme
kausimyymälän lähellesi.

Tulikukka

Sydämellisesti tervetuloa!

Kynttiläpajalla parafiinijäte kiertää ulkotulien
raaka-aineeksi. Anna
sinäkin hyvän kiertää.

Tällä setelillä saat 20 % alennuksen kertaostoksestasi Maria
Drockilan kynttiläpajalla Orimattilan Kehräämöllä tai missä tahansa
kausimyymälässämme.
Jos haluat asioidessasi liittyä myös
kanta-asiakkaaksemme, ole hyvä ja
täytä yhteystietosi viereen.
Etu on voimassa 15.11.2018 asti
Etu ei ole voimassa Shop in Shopeissa
tai jälleenmyyjillämme, eikä sitä voi
yhdistää muihin tarjouksiin tai etuihin.

Valoa ilman vahinkoja
Kynttiläpajan huippulaatuinen
parafiini on erinomainen lähtökohta turvallisuudelle, mutta
suuri vastuu kuuluu myös tulitikun
raapaisijalle.
Poltathan kynttilöitä aina aikuisen
valvonnassa ja palamattomalla
reunallisella alustalla.
Sydänlangan paras mitta on 0,5–1
senttiä. Lyhennä lankaa tarvittaessa
polttokertojen välillä, jotta kynttiläsi palaisivat mahdollisimman
puhtaasti ja kauniilla liekillä.

Nimi:

__________________
Sähköposti:

1.
2.

__________________
Katuosoite:

__________________
__________________
__________________

3.

1. Leikkaa wc-paperirullasta kolme samanlaista siivua. Paina
kaksi litteiksi ja taita ne
keskeltä. Laita taitetut
suikaleet “sylikkäin”
kolmannen sisään.
2. Sulata kynttilöiden
loppuja varovasti esim.
käytöstä poistetussa
kattilassa. Leimahdusvaaran vuoksi pidä
nesteen lämpötila
alle 70 asteessa. Nosta
kattila liedeltä ja dippaa
kukkia parafiiniin.
3. Mitä useamman
kaston teet, sen enemmän saat sytytystehoa.
Nostele kukat leivinpaperille.
Anna kuivua. Nauti
nuotion tai puu-uunin
äärellä!

KYNTTILÄPAJA

Ostoslista
Lahjan saaja:

Kynttilä
malli & väri:

Mummi

iso Utu sydän, punainen

Ukki		

pieni Poro

iso Lyhty, valkoinen
Työntekijät Ruusunkukka, kulta
iso Kuviomuna Sulka, harmaa
Tero		

Opettaja

Äiti		

pieni Välke, lila

Haluatko nopeuttaa ostoksiasi?
me.
Tee lista kynttilöistä ja toimita se mihin tahansa myymälääm
htana.
Voit noutaa ostoksesi kauniisti lahjapakattuina sovittuna ajanko
Myös yritystilaukset ihanissa lahjapakkauksissa!
kpl
100 kpl kynttilätilaus –10%, 200 kpl –20%, 300 kpl –30%, 400
–40% ja 500 kpl –50%

www.mariadrockila.fi

